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Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia           2008 r. 

 

o zmianie ustawy o izbach gospodarczych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz. 195, z 
późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na 
podstawie niniejszej ustawy i statutów. 

Art. 2. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, repre-
zentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, 
w szczególności wobec organów władzy publicznej.”; 

2) użyte w art. 7 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 4 oraz w art. 12 w ust. 3 i w 
ust. 4 pkt 4 w różnych przypadkach wyrazy „podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą” zastępuje się użytym w różnych przypadkach wyrazem „przedsię-
biorcy”; 

3) w art. 7: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Z zastrzeżeniem ust. 6, najwyższą władzą izby gospodarczej jest walne 
zgromadzenie członków izby; członkowie izby nie będący osobami fi-
zycznymi są reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez swo-
ich przedstawicieli.”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Statut izby gospodarczej może przewidywać zamiast walnego zgroma-
dzenia członków izby zgromadzenie delegatów lub zastąpienie walnego 
zgromadzenia członków izby zgromadzeniem delegatów, jeżeli liczba 
członków izby przekroczy określoną w statucie liczbę. W takich przy-
padkach statut powinien określać także tryb wyboru delegatów i czas 
trwania ich kadencji.”; 

4) po art. 7 dodaje się art. 71 w brzmieniu: 

„Art. 71. 1. Izby gospodarcze mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne 
posiadające osobowość prawną, zwane dalej „jednostkami orga-
nizacyjnymi”, jeżeli statut izby to przewiduje. W takim przypad-
ku statut izby powinien ponadto określać: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, 

poz. 189, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983. 
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1) strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej, 

2) sposób tworzenia i likwidacji jednostki organizacyjnej, 

3) wewnętrzne organy jednostki organizacyjnej, w tym organ 
zarządzający i reprezentujący ją na zewnątrz, oraz tryb ich 
powoływania i odwoływania, 

4) zakres wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działal-
ności i obszar jej działania, 

5) składniki majątkowe jednostki organizacyjnej odpowiednie 
do zakresu wykonywanej przez nią działalności. 

2. Przez likwidację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się za-
kończenie bieżących interesów jednostki organizacyjnej, ścią-
gnięcie wierzytelności i wykonanie zobowiązań. Majątek jed-
nostki organizacyjnej pozostały po likwidacji przejmuje izba go-
spodarcza.”; 

5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne podlegają 
obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne uzyskują oso-
bowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądo-
wego. 

3. Jednostkę organizacyjną reprezentuje w postępowaniu rejestro-
wym organ, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt 3.”; 

6) w art. 121 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Członkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogą być przedsię-
biorcy oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416).”; 

7) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się do jednostek organizacyjnych i Krajowej Izby 
Gospodarczej.”; 

8) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Majątek izby gospodarczej, jednostki organizacyjnej i Krajowej Izby Gospo-
darczej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z 
własnej działalności oraz z dochodów z majątku tych podmiotów.”. 

 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia. 

 




